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 ملخص الدراسة:
من لعمداء ووكبلء كليات جامعة ادللك خالد  والصحة التنظيميةاإلدارية  الكفاءةهتدف ىذه الدراسة إىل الكشف عن مستوى  
 .األقسام العلمية رؤساءوجهة نظر 

قام يتصميم استبانة  بكونت من كما ستددام ادلنه  الوفف  سأسلوييو ادلسح  واالربباي   ابولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث       
, واستددم أهبارؤساء األقسام العلمية يكليات اجلامعة دبدينة ( وىم 3:2كًتونيا على رلتمع الدراسة )إل عبارة, مت بوزيعها ومخسُت زلورين 

 الباحث عددا من األساليب اإلحصائية ادلناسبة لطبيعة الدراسة.
أن مستوى الكفاءة اإلدارية لعمداء الكليات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظر رؤساء األقسام وكان من نتائ  ىذه الدراسة        
ادلهام  وإسنادعلى أعلية ربديد األدوار للموظفُت, ووكبلئها لكليات ىذه النتيجة إىل قدرة عمداء ا وببُت يشكل عام كانت كبَتة, العلمية
قواعد العمل, والسيطرة على اخلبلفات والصراعات داخل ادلؤسسة يكفاءة عالية,  كافة  يدقة ووضوح األىدافسلتصُت هبا, وربديد  دلوظفُت

أن مستوى الصحة التنظيمية لعمداء الكليات يف كما ببُت من النتائ    وازباذ مبدأ العدالة يف العمل ونبذ احملاابة واحملسويية داخل ادلؤسسة, 
ووكبلئها ىذه النتيجة إىل إدراك عمداء الكليات وبشَت  جامعة ادللك خالد من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية يشكل عام كانت كبَتة,

من النتائ  ببُتكما  دلؤسسة التعليمية وفق التوجهات احلديثة,, وقدرهتم على بنظيم العمل وبطوير امكاانت امناسبة ييئة عمل وجودسأعلية 
 .على الصحة التنظيمية, أي كلما زادت الكفاءة اإلدارية بزداد الصحة التنظيميةثر يردي للكفاءة اإلدارية أوجود 

 من التوفيات وادلقًتحات. اً ويف ضوء ما أسفرت عنو نتائ  الدراسة وضع الباحث عدد
Administrative efficiency of the deans of the faculties of King Khalid University 

and their agents and their relationship to organizational health from the 

standpoint of the heads of academic departments 
Dr. saad bin Mohammed Mohaimeed 

Department of Educational Planning and Administration- Faculty of Social 

Sciences 

Islamic university of Imam Muhammad bin Saud 

Abstract 
This study aimed to detect the level of Administrative efficiency and organizational health of 

the deans of the faculties and the agents of King Khalid University from the standpoint of the 

heads of scientific academic departments. 

In order to achieve the aim of this study, the researcher used the descriptive approach in its 

two methods, which are correlation and survey methods. Moreover, the researcher designed a 

questionnaire consisted of two axes and fifty items distributed online on the population of this 

study (291), which are the heads of the scientific academic departments of the university 

collage in Abha city, and the researcher used a number of statistical methods appropriate to 

the nature of this study. 

The results of this study indicate that the level of administrative efficiency of the deans of the 

faculties at King Khalid University in general was great from the standpoint of the heads of 

the scientific academic departments, and this result shows the ability of the deans and the 

agents of collages on the importance of defining the roles of the staff, assign tasks to 

specialized staff, determine the goals accurately, clarify the roles of work, control the 

difficulties and conflicts within organization efficiently, achieve justice in work, and reject 

nepotism and cronyism within organization. In addition to, the results show that the level of 

organizational health of the college deans at King Khalid University was great from the 

standpoint of the heads of the scientific academic departments, and this result indicates the 

recognition of the deans and the agent of collages to the importance of creating work 

environment, organize work, and develop the possibilities of educational institution in 

accordance with the modern trends. Furthermore, the result shows a proportional impact of 

administrative efficiency on organizational health i.e whenever the administrative efficiency 

has been increased; the organizational health will be increased. 

Based on the results of this study, the researcher put a number of recommendations and 

suggestions.  
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:مقدمة -1
هبذا ادلورد, نظراً بعد القوى البشرية من أىم ادلوارد اليت  بقوم عليها ادلنظمات ادلدتلفة, وبويل إدارة ىذه ادلنظمات اىتماما خافًا 

 عن إدارة ادلوارد البشرية إىل ادلسئولونمؤسسة, فهو مفتاح االنسجام والتوافق يُت ادلوارد ادلدتلفة, ويسعى  ةألعليتو ودوره الكبَت يف صلاح أي
افرىا البشرية, اليت يقوم فكفاءة ادلؤسسة من كفاءة موظفيها, وصلاح ادلؤسسة من صلاح أداء عن ؛تووفعالي التحقق من كفاءة العنصر البشري

 (.3:م 3122عليها الدور الكبَت يف استددام ادلوارد ادلتاحة يفاعلية وكفاءة )الغول,
 ىذا وبعيش اإلدارة اليوم عصرًا ؽلتاز ابلتجديد والبحث ادلستمر عن الكفاءة واإليداع, حيث يشهد العامل ادلتقدم بغَتات وبطورات سريعة
ومتبلحقة يف كافة القطاعات وادليادين احلكومية والصناعية واألعمال, ونتيجة للتطور العلم  والتكنولوج  زاد االىتمام يتطبيق مبادئ 

يف رلال التعليم, وذلك هبدف زايدة فاعليتو, وبطوير خططو, من أجل الوفول إىل بعليم فعال, يقوم يف أساسو على استددام  اجلودة
, ص م3115, واالستفادة منها يف االربقاء دبستوى األداء وربسينو) اخلطيب واخلطيب, وااليتكاريةاألساليب والوسائل احلديثة اإلدارية 

54.)
اليت شاع استددامها يف رلال التعليم,  اإلداريةمن ادلفاىيم  Efficiencyأن الكفاءة إىل  (362, صم:311فهم ) وأشار

, واإلنتاجيةاليت يتضمنها ذلك ادلفهوم, حيث برببط دبفاىيم مثل الكفاية, والفاعلية,  األيعاددون معٌت زلدد أو بطبيق مقبول, يسبب بعدد 
ربقيق أكرب قدر من ادلدرجات سأقل قدر من  إىل ادلدخبلت وادلدرجات, حيث يشَت مصطل  الكفاءة ا بتميز سأهنا برببط ابلعبلقة يُتألهنو 

 ادلدخبلت.
ذلا مفهومها  إداريةهنا زبتلف من انحية إدارية, فالكفاءة كفكرة فإفهوم الكفاءة دبستوى األداء, وعلى الرغم من اربباط م
دبا ػلقق  إليوأهنا قدرة يتمتع هبا فاحبها, وبعطيو إمكانيات االصلاز للمهام ادلوكلة  إىل اإلداريةادلستقل, حيث يشَت مفهوم الكفاءة 

 (.99, صم3114األىداف ادلقصودة, وذلك ابستددامو ادلتاح ربت يده من إمكاانت مادية ويشرية ) السلم , 
كما  ,يف ابق  ادلوارد, ويف يريقة استددامهاألخ  ادلوارد البشرية اليت بتحكم ابعلى استثمار ادلوارد, و  اإلداريةوبعتمد الكفاءة 

لقياس العبلقة يُت مفهوم البيئة التنظيمية واذليكل التنظيم , حيث بقلل من الصراع داخل ادلؤسسة, وبعمل  اً مؤشر  اإلداريةبعد الكفاءة 
 (.Spenkelink,2012,p3على إزالة مصادر اخلبلف)

لدراسة ييئة العمل, حيث يعكس ادلناخ التنظيم  االغلايب الصحة التنظيمية  ىذا وبعد الصحة التنظيمية أحد ادلداخل احلديثة
مة ادلناخ التنظيم  السائد فيها, سبتلك ادلقدرة على احملافظة على يقائها, وادلقدرة ءليت بتمتع ابلصحة التنظيمية ومبلللمؤسسة, فادلؤسسة ا

ادلؤسسة اليت ال بتمتع يصحة بنظيمية بعيش حالة من عدم الكفاية على التعامل مع متغَتات البيئة يكفاية واستمرارية, ويذلك 
 (.8:, صم3121والفاعلية)الصرايرة والطيط, 

أن مصطل  الصحة التنظيمية يعترب أن ادلؤسسة كائن  إىل( Pourrajab et al ,2011, 397وأشارت ييورجاب وآخرون)
ن أن بكون ادلؤسسة فحية أو غَت فحية, وؽلكن أن بعرف على أهنا قدرة ح , يتبع بطور متنوع من التوازن والصحة وادلرض, ويذلك ؽلك

على النجاح التنظيم  اإلدارةينجاح, كما بؤثر  األىدافادلؤسسة على التكيف, واحلفاظ على الوائم والتجانس يُت العاملُت, وربقيق 
 للمؤسسة, فإدارة ادلوقف لو دور كبَت يف النجاح التنظيم  للمؤسسة.

رلموعة من اخلصائ  التنظيمية الطويلة األمد, أي أن  إىلحالة من الفعالية التنظيمية, فه  بشَت  إىلصحة التنظيمية وبشَت ال
على فًتات يويلة, ودائما ما بطور وربدث نفسها  وإظلاادلؤسسة ادلتمتعة ابلصحة التنظيمية بتمتع ابالستقرار والثبات ليس يف وقت زلدد 

 et al ,2012, p694 ,)العالية واإلنتاجيةهدىا إلزالة اخلبلفات الداخلية, وبتمتع خبصائ  معينة كادلرونة, ابستمرار, وببذل قصارى ج
Ghorbani .) 

ومن ىذا ادلنطلق بتبُت أعلية دراسة ىذا ادلوضوع على مؤسسات التعليم العايل يشكل عام والكليات اجلامعية يشكل خاص 
عات ابدلملكة العريية السعودية رأى الباحث دراسة ادلوضوع هبا.ولكون جامعة ادللك خالد من اكرب اجلام

:مشكلة الدراسة -2
يعد التعليم العايل يف أي يلد العمود الفقري دلسَتة التطور والنمو االقتصادي الشامل, حيث يعد النظام التعليم  أحد العوامل 

ية, وبوفر الرئيسية لرفع اإلنتاجية, ودفع عجلة التطور والنمو للبلد, وابعتبار أن اجلامعة أحد أىم ادلؤسسات التعليمية اليت بعد الكوادر البشر 
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وى العاملة على اختبلف مستوايهتا, ودبوجب ىذا الدور ادلوكل للجامعة إذ ال يد من أتديتو يكفاءة وإنتاجية عالية, ومستوى بنظيم الق
 عايل.

وبسعى اجلامعات اىل ربسُت ييئة العمل داخلها, وبطوير نفسها وإحداث التغيَت ادلبلئم, فقد بنامت رغبتها يف بوفَت متطلبات 
( إىل أن التحيز من ادلديرين يؤثر على فعالية  et al ,2012 Ghorbani ,ة, وقد أشارت دراسة قورابين وآخرون)الصحة التنظيمي

اإلدارة وكفاءهتا, كما يينت وجود عبلقة يردية يُت الفعالية والصحة التنظيمية, فكلما اطلفضت الفعالية بزعزعت ادلؤسسة, وقد أشارت 
م( إىل أن 3122ىل أن ادلركزية بؤثر سلبًا على الكفاءة اإلدارية, وأشارت دراسة ففح )( إSpenkelink, 2012نتائ  دراسة )

الصراع يف ادلنظمات أمر يبيع  احلدوث وقليبًل ما ػلدث إمجاع ابدلنظمة على امر ما, ويف كثَت من األوقات ال يتم التعامل يكفاءة مع 
 اخلبلفات وعدم إدارهتا ابلشكل ادلناسب.

لتحسُت الصحة التنظيمية يف ادلؤسسات التعليمية, وخافة أهنا من  م( يتبٍت بصور3124عطااي ورمضان) وقد أوفت دراسة
 العوامل ادلؤدية للنجاح واالزدىار.

وقد رأى الباحث أن يبحث يف مستوى الكفاءة اإلدارية ومستوى الصحة التنظيمية والعبلقة يينهما اربباييا لعمداء ووكبلء 
من ادلهم أن إنو رؤساء األقسام العلمية لكوهنم القادة اإلداريُت يف جامعة ادللك خالد حيث من وجهة نظر ك خالد الكليات جبامعة ادلل

ابلكفاءة ادلطلوية لتحقيق األىداف األساسية, كما أن نشوب اخلبلفات يُت العاملُت وادلرؤوسُت, وعدم  ءكبلالو و ػلظى مجيع العمداء 
ؤدي إىل مناخ بنظيم  غَت فح , ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة . احتواء ىذه اخلبلفات وبفاقمها ي

أسئلة الدراسة: -3
بسعى ىذه الدراسة لئلجاية عن األسئلة التالية:

 رؤساء األقسام العلمية ؟من وجهة نظر  ووكبلئهاما مستوى الكفاءة اإلدارية لعمداء الكليات جبامعة ادللك خالد -
 رؤساء األقسام العلمية ؟ من وجهة نظرووكبلئها ما مستوى الصحة التنظيمية لعمداء الكليات جبامعة ادللك خالد -
الصحة التنظيمية من كليات جامعة ادللك خالد و ووكبلء  لعمداء  الكفاءة اإلداريةىل بوجد عبلقة ارببايية دالة إحصائيا يُت -

 رؤساء األقسام العلمية ؟ وجهة نظر
ية الدراسة:أمه -4

 :أعليتها من التايلبكتسب الدراسة 
الصحة التنظيمية من وجهة نظر و ووكبلئها لعمداء كليات جامعة ادللك خالد  الكفاءة اإلداريةكشف العبلقة يُت يف  قد بسهم أهنا -

 رؤساء األقسام العلمية يف إفبلحات إدارية وبطوير وربسُت للمناخ التنظيم  للمؤسسة التعليمية.
؛ أمبًل يف يناء الكفاءة اإلدارية والصحة التنظيميةبساعد عمداء ووكبلء الكليات يف اجلامعات, ليطلعوا على العبلقة يُت أهنا قد -

 اذباىات اغلايية ضلو الكفاءة اإلدارية والصحة التنظيمية للمؤسسة.
رية يف اجلامعات أو يف مؤسسات بريوية أخرى يف يؤمل من ىذه الدراسة أن بكون منطلقاً إلجراء دراسات أخرى حول الكفاءة اإلدا-

 ادلملكة العريية السعودية.
أىداف الدراسة: -5

 بسعى ىذه الدراسة إىل ربقيق األىداف التالية :
الكشف عن مستوى الكفاءة اإلدارية والصحة التنظيمية لدى عمداء ووكبلء الكليات جبامعة ادللك خالد.-
إلدارية والصحة التنظيمية من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية.الكشف عن العبلقة يُت الكفاءة ا-

حدود الدراسة: -6
 بتمثل حدود ىذه الدراسة يف التايل:

اقتصرت ىذه الدراسة على معرفة مستوى الكفاءة اإلدارية ومستوى الصحة التنظيمية ودرجة العبلقة يينهما. احلد ادلوضوعي:
 رؤساء األقسام العلمية .   بشري:ال احلد-
ه.2547 –ه 2546 الفصل الدراس  األول من العام الدراس  زمين:ال احلد-
 األقسام العلمية جبامعة ادللك خالد دبدينة أهبا.  كني:ادل احلد-
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مصطلحنت الدراسة:
بتمثل يعض مصطلحات البحث يف اآليت.

 الكفنءة االدارية: .1
ادلهام ادلوكلة اليو دبا ػلقق  إلصلازعاجلة والوفول اىل ادلعلومات البلزمة ادلمع و جلابعرف على أهنا :" قدرة يتمتع هبا فاحبها وبعطيو إمكانية 

 (. Spenkelink, 2012, p 3األىداف ادلقصودة, وذلك ابستددام وبوظيف كل ما يتاح لو من موارد لتحقيق ذلك" )
جامعة ادللك خالد إبصلاز أعماذلم عمليًا وفنيًا سأفضل مستوى أداء يبقاً يف الكليات ووكبلء قيام عمداء  ين أبهنن:ويعرفهن البنحث إجرائ

دلعدالبو ادلثلى ادلوضوعة سلفاً, وذلك لتحقيق األىداف ادلنشودة, واستددام ما يتاح ذلم من إمكاانت يشرية ومادية.
 الصحة التنظيمية: .2

ت الفسيولوجية واالجتماعية والقدرات اإلدارية  للنظام اإلداري, وبتعلق يصحة ادلنظمة وبصف ىيكلها, وذبعل بعرف على أهنا :" ادلكوان
 ,Fisher, et al , 2007ادلنظمة قادرة على مواجهة التحدايت ادلعقدة للمساعلة يف زايدة فاعلية ادلنظمة وقدرهتا واستدامتها " ) 

p1.)
ظاىرة ينسجم فيها ادلستوى الفٍت واإلداري يف كليات جامعة ادللك خالد, دبا يؤدي إىل بلبية  ويعرفهن البنحث إجرائين أبهنن:

حاجات العاملُت احملققة لؤلىداف, كما أهنا بتغلب على القوى اخلارجية اليت هتددىا يف إثناء بوجيو ياقاهتا ضلو ربقيق رسالتها.
النظري والدراسنت السنبقة اإلطنر

:اواًل: االطنر النظري 
 الكفنءة االدارية: ادلبحث األول:

شلا  اإلداريةحسب وجهة نظره ورؤيتو, وقد بطور مفهوم الكفاءة  ن كلٌ ثو الكفاءة اإلدارية فعرفها الباح بعددت التفسَتات دلفهوم
عن زلدد يوض  مستوى األداء, وعرف  ةاإلداريأدى إىل ريطها سأمور مادية, كالنسبة يُت ادلدخبلت وادلدرجات, حيث بعرب الكفاءة 

األمثل للموارد ادلتاحة البشرية أو ادلادية واستدبلص  االستددام( الكفاءة اإلدارية على أهنا: " القدرة اإلنسانية على 7:: 3114السلم )
 أفضل النتائ  احملققة لؤلىداف يصورة كاملة".

والوفول عاجلة ادلمع و اجل( على أهنا :" قدرة يتمتع هبا فاحبها وبعطيو إمكانية Spenkelink, 2012, p 3وعرفها سبينكلنك)
ادلقصودة, وذلك ابستددام وبوظيف كل ما يتاح لو من موارد لتحقيق  األىدافصلاز ادلهام ادلوكلة اليو دبا ػلقق اىل ادلعلومات البلزمة إل

 ذلك". 
أداء األعمال ينتائ  جيدة سأقل قدر من ادلوارد مثل الدخل والوقت وأعلى درجة ( سأهنا" القدرة على 26: م:311وعرفها) الزىراين, 

من النجاح لتحقيق األىداف ادلنشودة".
 ( سأهنا" مقدرة ادلنظمة على احلصول على أكرب قدر من اإلنتاج ابستددام ادلوارد ادلتاحة لديها".32: م3119كما عرفتها) الدليم , 

عليها مسؤولية استددام العنافر البشرية وادلالية وادلادية أحسن  فاإلدارة( سأهنا" حسن االستفادة من ادلوارد, 79: م3123وعرفتها) يوزيد, 
, ومع مراعاة البعد اإلنساين يف التعامل مع واإلبقاناستددام وكذلك بشَت إىل قدرة الفرد على بطبيق ما بعلمو يشكل سليم يتصف ابلدقة 

اآلخرين".
 األمثل, وذلك من خبلل االستغبلل اإلنتاجلزايدة  األخطاءعلى أهنا القدرة على بقليل  اإلداريةالكفاءة  ويعرف الباحث

إلمكاانت ادلؤسسة ادلادية والبشرية, وإضفاء الطايع الرمس  وزبفيض التكاليف.
:أمهية الكفنءة اإلدارية

 (:211 -::: 3114اإلدارية ومنها) السلم , ىناك العديد من األمور اليت بوض  مدى أعلية الكفاءة يف العملية 
 نو من خبلل التحقق إمُت لشغل الوظائف اإلدارية؛ حيث يعد معيار الكفاءة من أصل  الوسائل اليت بستددم للمفاضلة يُت ادلتقد

 من درجة الكفاءة يتم وضع الشد  ادلناسب يف ادلكان ادلناسب.
  عاملُت وخافة اجلدد منهم, ومدى اىتمامهم يف إصلاز األعمال ادلوكلة إليهم, ىؤالء ال صلاحويعد مقياس انج  جدًا لقياس مدى

.الوأنو من خبلل كفاءهتم يف األداء يتم ربديد استمراريتهم يف العمل أم 
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 م يستددم معيار الكفاءة كوسيلة لرفع مستوى األداء الوظيف  وربسينو, وذلك يف حال أدرك العاملون أن بقييم أدائهم الوظيف  سيت
 من خبلل قياس درجة كفاءهتم يف العمل.

  يؤدي االىتمام يقياس درجة الكفاءة يف العمل إىل إيراز العديد من ادلؤشرات اليت بعمل على إظهار بوافر ىذه الكفاءة ودرجتها
 لدى العاملُت.

توى التنظيم , حيث ع , وادلسومن اجلدير ابلذكر أن الكفاءة بصنف إىل ثبلثة مستوايت, وى  ادلستوى الفردي, وادلستوى اجلما
درة التنظيمية ادلرببطة يبعضها ن الكفاءة الفردية ى  رلموعة أيعاد األداء ادلبلحظة واليت بتضمن ادلعرفة الفردية وادلهارات والسلوكيات, والقإ

لكفاءة اجلماعية فه  رلموعة من من أجل احلصول على مستوى متقدم من األداء, ومن مث بزويد ادلنظمة دبيزة بنافسية عالية, أما ا اً يعض
عضو من أعضاء مجاعة العمل شلا يؤدي إىل خلق كفاءات للموارد الداخلية واخلارجية لكل  اً ادلعارف اليت بنشأ يُت مجاعة العمل وبعترب مزغل

 (.7 -6: م3121جديدة انذبة عن بنسيق ذبميع  للموارد) منصوري وفوحل, 
اإلدارية من أفضل ادلعايَت اليت ربدد أفضلية شد  ما للحصول على موقع وظيف  معُت, كما أنو من  ةالكفاءومن ىنا يرى الباحث أن 

وربسينو لدى ادلوظفُت ابإلضافة إىل أن الكفاءة بعد أحد يرق بقييم األداء للعاملُت. األداء الوظيف شأهنا رفع 
اإلداريةالعوامل ادلؤثرة ابلكفنءة 

يف ادلؤسسة وى :  اإلداريةأن ىناك ثبلث يرق بؤثر على الكفاءة  إىل( Walsh, & Dewar,1987حدد والش وديور)
اواًل: ربديد النظام : أي ربديد رلموعة من السلوكيات الواضحة واحملددة.

مة.ءوغَت مبلبلءمة اً: ربديد السلوكيات ادلاثني
 اثلثاً: ربديد معيار او زلك لعدالة بوزيع ادلهام يُت ادلوظفُت.

, ويقصد اإلدارية( اىل أن ربديد ادلهمة وربديد االذباه علا ما يؤثران على الكفاءة Spenkelink, 2012, p6بينكلنك)س وأشار
ادلهمة دلوظفُت سلتصُت هبا, ويقصد يتحديد االذباه: أي ربديد اذلدف أو الغرض من ادلهمة, إال أن ىذين  إسناديتحديد ادلهمة: أي 
وانتشار الصراع داخل ادلؤسسة, خصوفًا إذا مت زبصي  ادلهمة على أساس احملاابة والصداقة, وعدم ازباذ , اإلحباطالعاملُت قد ؼلّلفان 

 .ىاوربديد الة كأساس لتقسيم ادلهامدمبدأ الع
: اإلداريةأن ىناك عدة عوامل بعمل على زايدة الكفاءة  إىل( simon, 1946سيمون) وأشار

 من خبلل زبصي  ادلهمة يُت ادلوظفُت. اإلداريةيتم زايدة الكفاءة -
 عن يريق بربيب العاملُت وفق التسلسل اذلرم  احلاسم للسلطة. اإلداريةيتم زايدة الكفاءة -
 .األفرادعن يريق احلد من مدى سيطرة  اإلداريةيتم زايدة الكفاءة -
وادلهمة و ادلكان وادلستفيدين من ادلهمة.لغرض يع ادلوظفُت, ومراقبتهم وفقاً لمن خبلل ذبم اإلداريةيتم زايدة الكفاءة -

, وادلركزية يف ادلشاركة يصناعة القرار يعمل على بشتت السلطة يف اإلداريةويرى الباحث أن ادلركزية يف بنفيذ ادلهام بؤثر على الكفاءة 
اخلية وخارجية, شلا يؤثر سلبًا على عدم القدرة على التعامل يكفاءة مع ما ػليط هبا من ربدايت د إىلادلؤسسة, شلا يؤدي  إضلاءمجيع 

 .اإلداريةالكفاءة 
اإلدارية:والشكل التايل يبُت العوامل ادلؤثرة على الكفاءة 

الشكل من عمل الباحث.

توحيد المعايير 

تخصيص 
المهام

الكفاءة 
المركزية االدارية

+

+

- 
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:الصحة التنظيميةادلبحث الثني: 
 :280 حسب وجهة نظره, فعرف ىون  ولو و بونَت)  كلٌ   ونالتعاريف دلفهوم الصحة التنظيمية, فعرفها الباحثبعددت 

Hong, Law, and Toner, 2014 الصحة التنظيمية سأهنا "قدرة ادلنظمة على التكيف مع ييئتها وخلق التوازن واالنسجام يُت )
 أعضاء ادلنظمة من أجل ربقيق أىدافها".

( سأهنا "جزء ال يتجزأ من ادلنظمة حيث Sivapragasam and Raya, 2013: 61ايراجاسام و راية )وعرفها سيف
يف ربقيق أىداف ادلنظمة". إغلااباليت بسهم  إمكانياهتمهتدف اىل ربقيق التميز من خبلل خلق ييئة عمل مناسبة للموظفُت من أجل بفعيل 

ليست ادلنظمات القادرة على احلفاظ على ييئتها فقط واظلا ( سأهنا "Recepoglu, 2013: 29وعرفها ريسيبجلو )
 اليت بؤدي اىل يقاء ادلؤسسة".  إمكانيتهاادلنظمات اليت لديها القدرة على التعامل مع أفراد ادلنظمة مع االستمرارية يف بوسيع وبطوير 

 Pourrajab, Mahdinezhad, Bijandi, Basri, andو ابفَتي و انزاري ) وييجاندي مهدينزىد و ييورراجب وكما عرفها
Nazari, 2011: 397 ابهنا "ىيمنة عقلية مستعارة من علم النفس واليت بعترب ادلنظمة مثل الكائن احل  الذي ؽلر دبراحل متنوعة  )

نظمة ؽلكن أن بكون فحية وغَت فحية. وكما عرفها سأهنا ادلوت, ونتيجة لذلك فان ادل وأخَتاخبلل فًتة حيابو مثل التوازن والصحة ادلرض 
 قدرة ادلنظمة على التكيف مع البيئة واحلفاظ على الوائم يُت األفراد وربقيق األىداف ينجاح". 

ويرى الباحث أن الصحة التنظيمية جزء ال يتجزأ من ادلؤسسة حيث هتدف اىل ربقيق التميز من خبلل خلق ييئة عمل مناسبة 
يف ربقيق أىداف ادلنظمة". إغلااباليت بسهم  إمكانياهتمُت من أجل بفعيل للموظف

  :أمهية الصحة التنظيمية
الصحة التنظيمية بكمن يف أهنا أداة بقييم رئيسية للعبلقات والظروف داخل  أعلية( إىل أن Hill, 2003: 2أشار ىيل )

يف ادلؤسسات ابدلعلومات الضرورية  ادلسئولُتادلنظمة حيث بعترب عملية التقييم من أىم عوامل صلاح ادلنظمة دلا ذلا من أعلية كبَتة يف بزويد 
 على معاجلة القضااي داخل ادلنظمة يدال من بركها بتفاقم. ادلسئولُتدرة اليت بسهم يف دعم ربسُت أىداف ادلنظمة, وابلتايل زايدة ق

(  أن أعلية الصحة التنظيمية بكمن يف قدرهتا العالية Sivapragasam and Raya, 2013: 56كما ذكر سيفايراجاسام و راية )
والتجارب الذابية االغلايية, حيث ابالعتماد على الصحة التنظيمية ؽلكن ربديد  واإلنتاجية ةالرفاىيعلى بلبية احتياجات ادلوظفُت من 

ادلنظمات الصحية من غَت الصحية, وكما يسهم مفهوم الصحة التنظيمية يف فهم كيفية العوامل الفردية والتنظيمية اليت بتفاعل وبؤثر يف 
من خبلل زايدة الدافعية والروح ادلعنوية, والتقليل من الغياب, والتقليل من ادلوظفُت ونتائ  ادلنظمة اليت من شأهنا زايدة أداء ادلوظفُت 

 مشاكل ادلوظفُت, وزايدة الروح التنافسية يُت ادلوظفُت.  
يشكل جيد على مناخ ادلنظمة؛ وضروري جداً, إذ أهنا بنعكس  اً مهم اً مر أن الصحة التنظيمية للمؤسسة  بعد ويرى الباحث أ

للمناخ التنظيم  السائد فيها  بكون قادرة على احملافظة على يقائها, وقادرة على  بلءمة بتمتع ابلصحة التنظيمية ادل ن ادلنظمة اليتإحيث 
 التكيف مع ادلتغَتات البيئية احمليطة هبا  سواء كانت متغَتات  داخلية أم متغَتات خارجية, وكذلك العكس فادلنظمة اليت ال بتمتع يصحة

رة على العمل يفاعلية وؽلكن اخًتاقها يسهولة.بنظيمية بكون غَت قاد
 :أبعند الصحة التنظيمية

على النحو التايل: ا( أن ىناك عشرة أيعاد للصحة التنظيمية وذكرىOrganizational Health, 2011: 2أشار )
يشكل واض . هاودعمواجملموعات وادلنظمات على قبول أىداف ادلنظمة  األفرادقدرة  إىل: ويشَت ىذا البعد الرتكيز على اذلدف
قدرة ادلنظمة على نقل ادلعلومات داخل حدود ادلنظمة يشكل نسيب ومنظم. إىل: ويشَت ىذا البعد كفنية التواصل
ايريهومدادلنظمة  أعضاءالتوزيع النسيب للسلطة يُت  إىل: ويشَت ىذا البعد  األمثلالسلطة  تكنفؤ.
ويدل ىذا البعد على القدرة على احلفاظ وبنسيق ادلدخبلت يشكل فعال مع مستوى قليل من التوبر وخصوفا استخدام ادلوارد :

 .األفراد
عندما ؽلتلكون شعور كبَت يف عضويتهم يف ادلنظمة ويسعون من أجل البقاء والتأثَت  األفراد: ويعرف ىذا البعد سأنو حالة التمنسك

 .ابآلخرينوالتأثر 
والرفاة يف ادلنظمة. واألمنعندما يشعرون ابلرضا والسرور  األفرادحالة  إىل: ويشَت ىذا البعد الروح ادلعنوية
قادرين على  االيتكار والتنوع و ذبنب ادلداير اليت بواجههم يف ادلنظمة. األفراد: ويشَت ىذا البعد اىل جعل االبتكنر
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 ومسؤولياهتم أدوراىمرية لتحقيق أن يكون لدى االفراد احلوى  : االستقاللية. 
 :أفحابواحلفاظ على االستقرار عند حدوث التغَتات يف ادلنظمة لتلبية احتياجات  اإلجهادالقدرة على ربمل وىو  التكيف 

العمل.
 :ادلشكبلت وحلها سأقل قدر من اجلهد والطاقة.  إدراكمدى قدرة ادلنظمة على  إىلوبشَت  كفنءة حل ادلشكالت 

الصحة التنظيمية, بصب  يف مصايف ادلنظمات ادلتميزة والقوية, واليت ؽلكنها البقاء  سأيعادومن ىنا فإن ادلنظمة اليت بسعى إىل اإلدلام 
واالستمرارية يف وجو العواقب اليت قد بواجهها.

 ادلبحث الثنلث: جنمعة ادللك خنلد
 :النشأة

هللا بعهاىل  رمحهوجاء قرار أتسيس اجلامعة يناًء على األمر السام  الكرمي من خادم احلرمُت الشريفُت ادللك عبد هللا ين عبد العزيز 
ىهه ادلتضهمن ادلوافقهة علهى دمه  فرعه  جامعهة اإلمهام د يهن سهعود اإلسهبلمية وجامعهة  :2/252/:)عندما كان ولياً للعههد( يف يهوم الهثبلاثء 

 ود ابجلنوب " ليكوان جامعة مستقلة ابسم "جامعة ادللك خالد" ومقرىا الرئيس يف أهبا. ادللك سع
ىههه والقاضههه  ابسهههتكمال اإلجههراءات النظاميهههة البلزمههة لهههذلك, وينههاًء عليهههو فهههدرت :22/4/252/م يف 8/89مث فههدر األمهههر السههام  يهههرقم 
للدولة لتنضم جامعة ادللك خالد إىل منظومة اجلامعات السعودية.ىه ضمن ادليزانية العامة :252/:/25ادليزانية األوىل للجامعة يف 

http://www.kku.edu.sa/ar/kku/about/info/
ادلكنن)ادلوقع اجلغرايف( :

بقع اجلامعة يف منطقة عسَت, ومنطقة عسَت إحدى ادلنايق اإلدارية ابدلملكة العريية السعودية وبقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من 
 نسمة. وادلقر 209950111يعدد سكاين  ²كم  920111ومقر اإلمارة فيها ى  مدينة أهبا, وببلغ ادلساحة اجلغرافية دلنطقة عسَت الببلد 

وى  ادلقر اإلداري وعافمة منطقة عسَت, وأىم مدهنا, حيث يوجد هبا مقر اإلمارة وفروع الوزارات. وبقع , الرئيس للجامعة يف مدينة "أهبا"
وغلاورىا من الشرق والشمال الشرق  زلافظة مخيس مشيط, ومن الشمال الغريب زلافظة النماص, ومن جهة الغرب  على جبال احلجاز

وادلدن السياحية يف ادلملكة العريية السعودية, يسبب اعتدال مناخها  ادلصايفبعترب مدينة أهبا من أىم و واجلنوب الغريب زلافظة زلايل. 
 ر.واربفاعها الكبَت عن سط  البح

http://www.kku.edu.sa/ar/kku/about/info/
وكنالت اجلنمعة:

بضم اجلامعة عدداً من الوكاالت وى :
وكالة اجلامعة. .2
وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلم . .3
وكالة اجلامعة لكليات البنات. .4
وكالة اجلامعة للمشاريع. .5
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة. .6
للشؤون التعليمية واألكادؽليةوكالة اجلامعة  .7
وكالة اجلامعة للتدصصات الصحية .8

:كلينت اجلنمعة
ة موزعة على عدد من ادلراكز واجملمعات األكادؽلية.يكل  (49)  اآلنيبلغ عدد كليات اجلامعةً حىت 

 http://www.kku.edu.sa/ar/colleges/
 عمندات اجلنمعة:

ادلساندة, وى : بضم اجلامعة عدداً من العمادات
.عمادة القبول والتسجيل.2 .2
 .عمادة شؤون الطبلب.3 .3
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.عمادة شؤون ادلكتبات.4 .4
.عمادة الدراسات العليا.5 .5
.عمادة خدمة اجملتمع والتعليم ادلستمر.6 .6
.عمادة البحث العلم .7 .7
.عمادة التعلم اإللكًتوين.8 .8
 .عمادة التطوير واجلودة.9 .9
وظفُتعمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس وادل.:
ستشارية.معهد البحوث والدراسات اال .21

http://www.kku.edu.sa/ar/kku/deanship/
اثنينً: الدراسنت السنبقة

زلورين:  إىلذات الصلة ابدلوضوعه قسم الباحث الدراسات  ةالباحث على األدب النظري والدراسات السايق إيبلعيعد  
 األحدث إىل األقدم كما يل :, والصحة التنظيمية مرببة من اإلداريةالكفاءة 

 اإلدارية:احملور االول: الدراسنت اليت تتعلق ابلكفنءة 
 يعنوان" (Afshari, Bakar, Luan, and Siraj, 2012دراسة افشنري و ابكنر و ليوان و سرياج ) الدراسة األوىل:

ومات واالبصاالت يف ادلدارس". وىدفت الدراسة اىل الكشف عن العوامل ادلؤثرة على القيادة التحويلية دلدراء ادلدارس لتنفيذ بكنولوجيا ادلعل
دلدراء ادلدارس الذين يتبعون أسلوب القيادة التحويلية,  اإلداريةأثر استددام بكنولوجيا ادلعلومات يف مؤسسات التعليم على الكفاءة 

على عينة الدراسة,  ةانباف الدراسة مت بوزيع االست( مدير مدرسة, أجريت الدراسة يف ايران. وربقيقا ألىد431بكونت عينة الدراسة من )
ادلدارس الذين يتبعون  يريدلد اإلداريةأظهرت نتائ  الدراسة أن استددام بكنولوجيا ادلعلومات يف مؤسسات التعليم يؤثر على الكفاءة 

كفاءة استددامو من قبل مديري ادلدارس على   إغلاابالقيادة التحويلية, وكما أظهرت نتائ  الدراسة أن كفاءة الكمبيوبر بؤثر  أسلوب
 القيادة التحويلية ادلستددم. أسلوبوكذلك على 

يعنوان" إدارة ادلداير كأداة لتأمُت الرقاية الداخلية لتنفيذ الربام  التعليمية يف  (. Verdina, 2011فريدينن )دراسة  الدراسة الثننية:
يف بلك ادلؤسسات". وىدفت الدراسة اىل الكشف عن أثر ادارة ادلداير يف عملية  ُتللمسئول اإلداريةمؤسسات التعليم العايل والكفاءة 

يف بلك ادلؤسسات, بكونت عينة الدراسة من ستة  للمسؤولُت اإلداريةبنفيذ الربام  التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل على الكفاءة 
أجريت الدراسة يف دول البلطيق, وربقيقا ألىداف و مؤسسات بعليم عايل حيث بشتمل العينة على يبلب وموظف  ىذه ادلؤسسات, 

يم العايل بقلل من حدوث أظهرت نتائ  الدراسة أن الرقاية الداخلية يف مؤسسات التعلو على عينة الدراسة,  ةالدراسة مت بوزيع االستبان
للموظفُت يف بلك ادلؤسسات, وكما أظهرت النتائ  أن عملية ادارة ادلداير بتي   اإلداريةادلداير يف بلك ادلؤسسات وابلتايل زايدة الكفاءة 

 .ادلسئولُتذلؤالء  اإلداريةيف مؤسسات التعليم العايل ربليل ادلشاكل وادلداير وابليت زايدة الكفاءة  للمسؤولُت
 ءلآلرايعنوان" العوامل ادلؤثرة يف الكفاءة التنظيمية لئلدارة احمللية يف العراق: دراسة ربليلية  (. 2212عبدهللا ) الدراسة الثنلثة: دراسة

معرفة العوامل ادلؤثرة يف الكفاءة التنظيمية لئلدارة  إىلكوردستان العراق".  وىدفت الدراسة   إقليموأعضاء رلالس الوحدات اإلدارية يف  رؤساء
بعرف أثر ادلتغَتات الشدصية والوظيفية ومستوى وحدة الغدارة احمللية يف بباين آراء رؤساء رلالس وحدات اىل احمللية يف العراق, ابإلضافة 

من كافة رؤساء  الدراسةلوحدات اإلدارة احمللية, وبكون رلتمع  اإلدارة احمللية وأعضائها ضلو العبلقة يُت العوامل ادلؤثرة والكفاءة التنظيمية
العينة العشوائية  أسلوب ابستددامزللية, وقام الباحث  إدارة( وحدة 231)موزعُت على اً ( فرد23:7بالغ عددىم)رلالس الوحدات وال

العوامل ادلؤثرة يف الكفاءة  أىماىل أن  الدراسة, وبوفلت نتائ  الدراسةمن رلتمع  اً ( فرد626الطبقية التناسبية الختيار عينة حجمها)
يُت كل من العوامل التنظيمية  إحصائية, وجود عبلقة ذات داللة األوىلالتنظيمية لوحدات اإلدارة احمللية ى  عوامل بنظيمية وجاءت ابدلرببة 

القرارات واذليكل  الزباذ إحصائيةلية, وجود اثر ذي داللة احمل اإلدارةوعوامل ادلالية العامة ويُت الكفاءة التنظيمية لوحدة  اإلداريةوالقيادة 
ضلو  وأعضائهااحمللية  اإلدارةيف آراء رؤساء رلالس وحدات  إحصائيةالتنظيم  واأليعاد ادلوقفية وظلط القيادة الفريق, ىناك فروق ذات داللة 

عينة الدراسة ومستوى وحدة  ألفرادبعزى للمتغَتات الشدصية والوظيفية العبلقة يُت العوامل ادلؤثرة والكفاءة التنظيمية لوحدة اإلدارة احمللية 
 احمللية. دارةاإل
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يعنوان" أثر ادلعايَت الرقمية على الكفاءة اإلدارية يف  (. Chiang and Liao, 2009شيننغ ولينو ) الدراسة الرابعة: دراسة
يف احلكومة  اإلداريةاحلكومية اإللكًتونية: وجهة نظر منظمات التنمية".  وىدفت الدراسة اىل الكشف عن أثر ادلعايَت الرقمية على الكفاءة 

أجريت الدراسة يف مدينة اتينان يف اتيوان, وربقيقا من موظف  اخلدمة ادلدنية,  اً ( موظف241االلكًتونية, بكونت عينة الدراسة من )
يشكل كبَت على زايدة الكفاءة  انعلى عينة الدراسة.  أظهرت نتائ  الدراسة أن مدة ونوع العمل يوثر  ةىداف الدراسة مت بوزيع االستبانأل

ن قبل موظف  اخلدمة ادلدنية يزيد التوافل والتعاون يف احلكومة االلكًتونية, وكما أظهرت النتائ  أن استددام ادلعايَت الرقمية م اإلدارية
 .اإلداريةزايدة الكفاءة  إىلالذي يؤدي  األمريينهم 

وع  رابت األسر دبقومات الكفاءة اإلدارية وعبلقتو يبعض السمات الشدصية". " يعنوان(.2229الزىراي) الدراسة اخلنمسة: دراسة
بعرف ية ومسات الشدصية وذلك من خبلل السعودايت دبقومات الكفاءة اإلدار  األسرابت وىدفت الدراسة إىل إغلاد العبلقة يُت وع  ر 

العامبلت وغَت العامبلت. وبكونت عينة الدراسة من رابت األسر السعودايت ادلتزوجات العامبلت وغَت العامبلت  ةأسر  ةالفروق يُت ري
للدراسة. وبوفلت الدراسة إىل نتائ  منها وجود عبلقة ارببايية يُت مجيع  كأداة( رية األسرة. واستددمت االستبانة  358ويلغ عددىن )

ادلتغَتات االجتماعية  اسة إىل وجود عبلقة ارببايية يُت, كما بوفلت الدر األسرةومسات الشدصية لرية  اإلداريةمقومات الكفاءة 
 ألسرة.من مقومات الكفاءة اإلدارية ومسات الشدصية لرية ا قتصادية لؤلسر وكلواال

 مدى كفاءة القيادات ادليدانية يف رفع مستوى أداء األفراد حبرس احلدود"." يعنوان(. 2223السلمي  ) الدراسة السندسة: دراسة
بعرف مدى بوافر مؤشرات كفاءة القيادات ادليدانية حبرس احلدود من وجهة نظر العاملُت من ضباط وأفراد يف وىدفت الدراسة إىل 
حبرس  األفراد أداءبعرف مقومات كفاءة القيادات ادليدانية ادلؤثرة يف رفع مستوى رس احلدود دبنطقة مكة ادلكرمة, و ادة حقطاعات ومراكز قي

احلدود من وجهة نظر  العاملُت من ضباط وأفراد يف قطاعات ومراكز قيادة حرس احلدود دبنطقة مكة ادلكرمة. وبكونت عينة الدراسة من 
البالغ يف قطاعات ومراكز قيادة حرس احلدود دبنطقة مكة ادلكرمة التايعة للمديرية العامة حلرس احلدود و  العاملُت من ضباط وأفراد

حبرس احلدود حصلت للدراسة. وبوفلت الدراسة إىل  أن بوافر مؤشرات كفاءة القيادات  كأداةستبانة  (. واستددمت اال2573عددىم)
مقومات لكفاءة القيادات ادليدانية بؤثر يدرجة مربفعة, وأشارت أيضا إىل وجود  , كما بوفلت الدراسة إىل وجودةعلى درجة مربفع

مقومات لكفاءة القيادات ادليدانية بؤثر يدرجة عالية يف رفع مستوى أداء األفراد حبرس احلدود, وبوفلت إىل وجود عبلقات ذات داللة 
 . األساسيةلدراسة إحصائية يُت ادلتغَتات الشدصية ألفراد عينة الدراسة ومتغَتات ا

   :احملور الثني: الدراسنت اليت تتعلق ابلصحة التنظيمية
يعنوان" الصحة التنظيمية" دراسة عن  (.Hong, Law, and Toner, 2014دراسة ىونغ و لو و تونري ) الدراسة األوىل:

يف مؤسسات التعليم اخلافة. بكونت عينة  ادلوجودةالكشف عن الصحة التنظيمية  إىلمؤسسات التعليم  العايل ادلاليزية". ىدفت الدراسة 
أجريت الدراسة يف ماليزاي, وربقيقا ألىداف الدراسة و من موظف  مؤسسات التعليم اخلافة ذو الدوام الكامل,  اً ( موظف231الدراسة من )

التعليم اخلافة يشكل عام كانت معتدلة, أظهرت نتائ  الدراسة أن الصحة التنظيمية يف مؤسسات و على عينة الدراسة,  ةمت بوزيع االستبان
وسبلمة ادلؤسسة كان اعلى من ادلتوسط بدئ  السبعة للصحة التنظيمية كان كالتايل: اذليكل ادل األيعادوكما أظهرت النتائ  أن بربيب 

ت التعليم اخلافة, وكما سبت يقليل, وأن الروح ادلعنوية وأتثَت االدارة ودعم ادلوارد والًتكيز االكادؽل  كانت يشكل متوسط يف مؤسسا
 االشارة اىل أنو مل يكن ىناك اختبلفات كبَتة يف مفهوم الصحة التنظيمية على أساس اجلنس والعمر ومدة اخلدمة واحلالة االجتماعية.  

والثانوية  يعنوان" الكشف عن الصحة التنظيمية يف ادلدارس االيتدائية(. Recepoglu, 2013دراسة ريسيبجلو ) الدراسة الثننية:
ونت عينة ىدفت اىل ربليل الصحة التنظيمية يف ادلدارس الثانوية وااليتدائية من وجهة نظر ادلعلمُت, بكو من وجهة نظر معلم  ادلدارس". 

ة مت بوزيع يعملون يف ادلدارس االيتدائية والثانوية, أجريت الدراسة يف كارايوك يف بركيا, وربقيقا ألىداف الدراس اً ( معلم416الدراسة من )
أظهرت نتائ  الدراسة أنو بوجد اختبلفات كبَتة يف مفهوم الصحة التنظيمية بعزى دلتغَت العمر ادلنصب و على عينة الدراسة,  ةاالستبان

اجلنس التعليم , وكما أظهرت النتائ  أنو بوجد اختبلفات كبَته يف مفهوم الصحة التنظيمية يف ادلدارس االيتدائية والثانوية بعزى دلتغَت 
 وادلستوى التعليم . 

 ,Pourrajab, Mahdinezhadوبيجنندي وابصريي و انزاري ) ىدينزىد دراسة بيورراجب و الدراسة الثنلثة:
Bijandi, Basri, and Nazari, 2011.) يويُت: عوامل رئيسية للتنمية لًت ا يريندراسة يعنوان" الصحة التنظيمية واألداء للمد

ىل الكشف عن العبلقة يُت أداء مدراء ادلدارس و الصحة التنظيمية من أجل احلفاظ على التنمية إادلستدامة يف ادلدارس الثانوية". ىدفت 
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وربقيقا ألىداف الدراسة مت  أجريت الدراسة يف يهران يف ايران,و , اً ( معلم291بكونت عينة الدراسة من )و ادلستدامة يف ادلدارس الثانوية,  
أظهرت نتائ  الدراسة أنو بوجد عبلقة مهمة واغلايية يُت أداء مديري ادلدارس والصحة التنظيمية, وكما و  على عينة الدراسة, بانتُتبوزيع است

ن الطبلب و ؤ مية و كذلك شليم والربام  التعليأظهرت النتائ  أن ىناك عبلقة يُت أداء مديري ادلدارس والصحة التنظيمية يف رلال التع
 وادلوظفُت. 

يعنوان" بوافر الصحة التنظيمية يف شركات االبصاالت األردنية". وىدفت الدراسة  إىل معرفة (: 2212دراسة الطيط ) الدراسة الرابعة:
(. واستددمت 487ن )األردنية من وجهة نظر العاملُت فيها. وبكونت عينة الدراسة م  االبصاالتأيعاد الصحة التنظيمية يف شركات 

داة للدراسة. وبوفلت الدراسة إىل أستقلة وربليل التباين األحادي كختبار )ت( للعينات ادلإحلسايية واالضلرافات ادلعيارية و ادلتوسطات ا
أيعاد )  ابستثناءاألردنية األريع كان مربفعا يف أيعاد الصحة التنظيمية  االبصاالتنتائ  منها إن بوافر أيعاد الصحة التنظيمية يف شركات 

فر بسدَت ادلوارد, والتكيف, والثقة, وادلعنوايت( اليت كان بوافرىا متوسطا, كما بوفلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بوا
ظر العاملُت فيها بعزى لنوع الشركة, كما أشارت الدراسة إىل وجود األردنية من وجهة ن االبصاالتيعدي الصحة التنظيمية يف شركات 

األردنية من وجهة نظر العاملُت فيها بعزى  االبصاالتفروق ذات داللة إحصائية يف بوافر يعد الصحة التنظيمية) اإليداعية( يف شركات 
 للمؤىل العلم . 

لدى العاملُت يف الغرف التجارية  اإليداع لتنظيمية يف بعزيز السلوك يعنوان" أثر الصحة ا (2212دراسة الينمي) الدراسة اخلنمسة:
ثر الصحة التنظيمية يف بعزيز السلوك اإليداع  لدى العاملُت يف الغرف أبعرف إىل السعودية". وىدفت الدراسة الصناعية يف ادلملكة العريية 

ة من العاملُت يف الغرف التجارية الصناعية يف ادلملك ( فرداً 693راسة من )التجارية الصناعية يف ادلملكة العريية السعودية. وبكونت عينة الد
الدراسة. وبوفلت الدراسة إىل أن بصورات العاملُت يف الغرف التجارية الصناعية للصحة  كأداةستبانة  العريية السعودية. واستددمت اال

ات مستوى مربفع أيضا, وكما بوفلت الدراسة إىل وجود فروق التنظيمية ذات مستوى مربفع وأن بصورات العاملُت للسلوك اإليداع  ذ
(, كما أشارت الدراسة إىل واخلربةذات داللة إحصائية يف بصورات ادلبحوثُت للصحة التنظيمية بعزى دلتغَتات) ادلؤىل التعليم , والعمر, 

 ت ) ادلؤىل التعليم , العمر, واخلربة( . وجود فروق ذات دالة إحصائية يف بصورات ادلبحوثُت للصحة التنظيمية بعزى للمتغَتا
وط العمل". يعنوان" مدى بوافر أيعاد الصحة التنظيمية وأثرىا يف احلد من مصادر ضغ (.2225دراسة أبو شتنل) الدراسة السندسة:

بعرف مدى بوافر أيعاد الصحة التنظيمية) وضوح اذلدف الثقة, ادلعنوية, التكيف, بسدَت ادلصادر, بوازن السلطة, وىدفت الدراسة إىل 
( من األيباء العاملُت يف 533(. وبكونت عينة الدراسة من )االستقبللية, حل ادلشاكل, اإليداعية, االبصاالت مبلءمةالتماسك, 

داة للدراسة. وبوفلت الدراسة إىل نتائ  منها أن بصورات األيباء دلدى بوافر أيعاد أنة كستبادلستشفيات احلكومية. واستددمت االا
رببايية عكسية اا أشارت الدراسة إىل وجود عبلقة , كممربفعةالصحة التنظيمية جاءت متوسطة أما مصادر ضغوط العمل فقد جاءت 

تقل ويُت مصادر ضغوط العمل كمتغَت اتيع, وبوفلت أيضا إىل وجود ذات عبلقة داللة إحصائية يُت أيعاد الصحة التنظيمية كمتغَت مس
فروق ذات داللة إحصائية لتصورات ادلبحوثُت ضلو الصحة التنظيمية بعزى دلتغَت الدؽلغرافية.

  :التعليق على الدراسنت السنبقة
الكفاءة رى, فهذه الدراسة بسعى دلعرفة العبلقة يُت ُأخيف  تواختلفيف يعضها بناولت الدراسات السايقة عدة مواضيع حيث ابفقت معها 

(, Hong, Law, and Toner, 2014ىونغ و لو و بونَت )اإلدارية والصحة التنظيمية, وقد ابفقت ىذه الدراسة مع دراسة  
( ودراسة الطيط Pourrajab, et al ,2011( ودراسة ييورراجب وآخرون)Recepoglu, 2013ودراسة ريسيبجلو )

 ,Verdinaالصحة التنظيمية, فيما بناولت دراسة فَتدينا )يف دراسة  (م3116(, ودراسة أيو شتال)م3121(, اليام  )م3121)
من حيث  (م3114(, ودراسة السلم   )م:311(, ودراسة الزىراين)Chiang and Liao, 2009(, ودراسة شيانغ ولياو )2011
اإلدارية.الكفاءة بناول 

( ابدلنه م:311( ودراسة الزىراين)Pourrajab, et al ,2011الدراسة مع دراسة ييورراجب وآخرون)وابفقت ىذه  
 .استددمت ادلنه  الوفف  األخرىادلستددم, حيث استددمت ادلنه  االربباي , يف حُت أن الدراسات 

( يف العينة ادلستددمة حيث Hong, Law, and Toner, 2014وابفقت ىذه الدراسة مع دراسة ىونغ و لو و بونَت )        
يبقت يف مؤسسات التعليم العايل, يف حُت أن الدراسات االخرى يبقت يف مؤسسات أخرى, واختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات 

دبدينة أهبا. العلمية جبامعة ادللك خالد األقسام رؤساءادلستددمة حيث يبقت على رلتمع البحث يف  مجيعها السايقة
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الكفاءة االدارية كما يف دراسة على  إغلااببؤثر  استددام التكنولوجياأن النتائ  ظهرت أما ابلنسبة لنتائ  الدراسات السايقة فقد أ        
 (Verdina, 2011فَتدينا ) , ودراسة (Afshari, Bakar, Luan, and Siraj, 2012افشاري و ابكار و ليوان و سَتاج )

العوامل ادلؤثرة يف الكفاءة التنظيمية  يينت أن من أىم (م3121عبدهللا )بقلل من حدوث ادلداير, أما دراسة يينت أن الرقاية الداخلية 
 انمدة ونوع العمل يوثر يينت أن  (Chiang and Liao, 2009شيانغ ولياو ) , ودراسة التنظيمية عواملاللوحدات اإلدارة احمللية ى  

أن استددام ادلعايَت الرقمية من قبل موظف  اخلدمة ادلدنية يزيد التوافل  ويف احلكومة االلكًتونية,  اإلداريةيشكل كبَت على زايدة الكفاءة 
عبلقة ارببايية يُت  ادلتغَتات يينت أن ىناك (.  :311لزىراين)ودراسة ا .اإلداريةزايدة الكفاءة  إىلالذي يؤدي  األمروالتعاون يينهم 

أما ابلنسبة للصحة التنظيمية للمنظمة فقد  من مقومات الكفاءة اإلدارية ومسات الشدصية لرية األسرة.االجتماعية واالقتصادية لؤلسر وكبل 
أن الصحة التنظيمية يف مؤسسات التعليم اخلاص يشكل  (.Hong, Law, and Toner, 2014ىونغ و لو و بونَت )أظهرت دراسة 

اختبلفات كبَتة يف مفهوم الصحة التنظيمية بعزى دلتغَت وجود  (Recepoglu, 2013ريسيبجلو ), وأكدت دراسة عام كانت معتدلة
 ,Pourrajab, Mahdinezhadو ييجاندي و ابفَتي و انزاري ) مهدينزىد ييورراجب و , وأظهرت دراسة ادلنصب التعليم و العمر 

Bijandi, Basri, and Nazari, 2011 .)الطيط , ودراسة واغلايية يُت أداء مديري ادلدارس والصحة التنظيميةعبلقة مهمة  وجود
أما الدراسة  .إىل وجود فروق يف ايعاد الصحة التنظيمية بعزى للمؤىل العلم  , واخلربة (م3121اليام )و  (م3116) أيو شتال, (م3121)

الصحة التنظيمية من وجهة نظر و  ووكبلئها جامعة ادللك خالد لعمداء كليات  الكفاءة اإلداريةاحلالية فيتوقع أن بظهر نتائجها عبلقة يُت 
رؤساء األقسام العلمية.

منهج الدراسة وإجراءاهتن: 
 منهج الدراسة :

"ذلك النوع من البحوث الذي يتم يواسطتو  والذي عرفو العساف سأنو: ادلسح  وم الباحث ابستددام ادلنه  الوفف  سأسلويقا    
استجواب جهميع أفراد رلهتمع البحث أو عينة كبَتة منهم , وذلك هبدف وفف الظاىرة ادلدروسة من حيث يبيعتها ودرجة وجودىا فقط , 

سؤالُت األول ال عن؛ وذلك لئلجاية (2:3-2:2م::2:9دون أن يتجهاوز ذلك دراسة العهبلقة أو استنتاج األسباب ")العساف , 
ال يقتصر على وفف الظاىرة فقط, يل يعتمد على دراسة  :"ربباي  الذيالاالسؤال الثالث استددم الباحث ادلنه   عنوالثاين, ولئلجاية 

بتفاوت  ربباي  ما اذا كانت التغَتات يف احد العوامل بقًتن يتغَتات يف عامل آخر, وقدالأكثر, إذ يقتض  ادلنه  ا أوالعبلقة يُت متغَتين 
) الكيبلين والشريفُت,  "درجة العبلقة, كأن بكون ضعيفة أو متوسطة أو اتمة, وؽلكن أن بكون عبلقة موجبة أو سالبة يدرجات متفاوبة

(.:3, صم3122
 رلتمع الدراسة : 

رة التعليم ( إبحصائية دليل التدصصات يوزا 333بضم جامعة ادللك خالد يكافة فروعها أقسام علمية كثَتة يبلغ عددىا )
للعام فقط  رؤساء األقسام العلمية يكليات جامعة ادللك خالد دبدينة أهبا مجيعىه؛ ولكرب رلتمع الدراسة اقتصر الباحث على 2546العايل

ىهه..2547عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس جبامعة ادللك خالد ( حسب إحصائية 3:2عددىم )ه والبالغ 2546-2547
 عينة الدراسة:

 لكرب رلتمع الدراسة, فإن الباحث أحذ عينة شلثلة للمجتمع وذلك يطريقة عشوائية يسيطة حيث مت بصميم االستبانةنظرا 
منها 356كًتونيا, ومن مث إرسال رايط االستبانة اجلميع رؤساء األقسام العلمية يكليات جامعة ادللك خالد سأهبا ويلغ الذي رجع إل

استجاية. 
 أداة الدراسة:

جاء يف بساؤالت الدراسة, مع األخذ يف االعتبار  يناًء على ما -استبانة  -قام الباحث يتصميم أداة الدراسة ىداف الدراسة ق ألتحقي
( عبارة ينيت الستطبلع آراء رلتمع الدراسة عن مستوى الكفاءة 61اإليار النظري, والدراسات السايقة وقد بكونت االستبانة من )

رؤساء األقسام العلمية وجاءت االستبانة يف من وجهة نظر  التنظيمية لعمداء ووكبلء كليات جامعة ادللك خالدوعبلقتو ابلصحة اإلدارية 
زلورين:
( عبارة بكشف عن مستوى الكفاءة36احملور األول: بضمن ) اإلدارية. 
( عبارة هتدف إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية36احملور الثاين: وبضمن )
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( لئلجاية عن كل عبارة من عبارات االستبانة حيث كان مقياس الدرجة كما 2, 3, 4, 5, 6وقد ازبذ الباحث مقياس ليكرت اخلماس  )
 ىو مبُت يف التايل: 

 ا(.ؽلثل )مندفضة جدً  2091إىل  2011من
 ؽلثل )مندفضة(. 3071إىل  2092من
 ؽلثل )متوسطة(. 4051إىل  3072من
 ثل )عالية( .ؽل 5031إىل  4052من
 ا(ؽلثل )عالية جدً  6011إىل  5032من. 

صدق أداة الدراسة:
 ( إىل أّن فدق االستبانة يعٍت التأكد من أهّنا سوف بقيس ما أعدت من أجل قياسو.498, ص 3123أشار )العساف, 

ن بدخل يف التحليل من ( " مشول االستمارة لكل العنافر اليت غلب أ:28م, ص 3123ويقصد ابلصدق عند )عبيدات وآخرون, 
انحية, ووضوح فقراهتا ومفردهتا من انحية اثنية, حبيث بكون مفهومة لكل من يستددمها", وقد قام الباحث ابلتأكد من فدق األداة من 

خبلل: 
 الصدق الظنىري لألداة : .أ 

مت التحقق من الصدق الظاىري لبلستبانة, من خبلل عرضها يف فورهتا األولّية على عدد من الزمبلء احملكِّمُت, من أعضاء  
العبارات وفياغتها ينائًيا ولغواًي,  مبلءمة ىيئة التدريس يف سلتلف اجلامعات, لبلستفادة من آرائهم, وخرباهتم, ومبلحظاهتم من حيث 

يبلع على وجهات نظرىم وملحوظاهتم واالستفادة منها. ذي فنفت ضمنو, مث قام الباحث ابالللمحور الومدى انتماء كل عبارة 
 صدق االتسنق الداخلي لألداة :. ب 

قام الباحث حبساب معامل  الدراسة عينة على يياانت, و اميدانيً  قام الباحث يتطبيقها ,يعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة
حيث مت حساب معامل االربباط يُت درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ابلدرجة  ؛لبلستبانةَتسون دلعرفة الصدق الداخل  بلاالربباط 

 ( يوض  ذلك :2واجلدول ) الكلية للمحور الذي بنتم  إليو العبارة
( : يوضح معنمل االرتبنط بريسون بني الفقرة واحملور الذي تنتمي اليو1جدول )

زلور الصحة التنظيميةزلور الكفنءة االداريةرقم الفقرة
11.91: **1.981 **
21.949 **1.9:2 **
31.973 **1.988 **
41.95: **1.927 **
51.941 **1.896 **
61.961 **1.929 **
71.977 **1.882 **
81.:18 **1.:24 **
91.9:3 **1.7:: **

121.962 **1.96: **
111.979 **1.:28 **
121.992 **1.757 **
131.894 **1.9:8 **
141.9:9 **1.996 **
151.983 **1.99: **
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161.829 **1.933 **
171.788 **1.9:5 **
181.983 **1.9:7 **
191.:35 **1.998 **
221.:16 **1.:46 **
211.:31 **1.975 **
221.93: **1.995 **
231.973 **1.:24 **
241.998 **1.:17 **
251.694 **1.882 **

( فأقل على زلور الكفاءة االدارية وعلى زلور الصحة 1.12ستبانة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وقد جاءت مجيع عبارات اال
اجلوانب اليت أعدت من أجل قياسها.ة, وىذا يدل على أن عبارات االستبانة فادقة وبقيس يالتنظيم

 ثبنت أداة الدراسة :
للتأكد من ثبات , (Cronbach's Alpha (α)استددم الباحث )معادلة ألفا كرونباخ( ) ,لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة(

 الكل : حملوري اداة الدراسة وادلقياس ( يوض  معامبلت ثبات أداة الدراسة2أداة الدراسة, واجلدول )
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة: (2جدول )

ثبات احملورعدد العباراتزلاور االستبانة
93:.1 36 الكفاءة اإلدارية
95:.1 36 الصحة التنظيمية

2.991 52 الثبنت العنم

( وزلور الصحة 93:.1وعلى زلور الكفاءة االدارية يلغ ) ,(2::10معامل الثبات العام عال حيث يلغ ) ( أنّ 2يتض  من اجلدول )
ؽلكن االعتماد عليها يف التطبيق ادليداين للدراسة . ,االستبانة بتمتع يدرجة عالية من الثبات يدل على أنّ ىو و (, 95:.1التنظيمية يلغ )

أسنليب ادلعنجلة اإلحصنئية:
مت حساب ادلقاييس اإلحصائية التالية:

.والنسب ادلئويةالتكرارات  .2
.ادلتوسط احلسايب .3
.االضلراف ادلعياري .4
معامل اربباط يَتسون حلساب فدق األداة, والعبلقة يُت زلوري الدراسة. .5
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة .6

عرض النتنئج ومننقشتهن:
  : عن أسئلتها يتناول الباحث ىنا عرضا للنتائ  اليت بوفلت إليها الدراسة من خبلل اإلجاية 

الكلينت يف جنمعةة ووكالء أواًل: النتنئج ادلتعلقة ابإلجنبة عن السؤال االول، والذي ينص على " من مستوى الكفنءة اإلدارية لعمداء 
 ادللك خنلد من وجهة نظر رؤسنء األقسنم العلمية " ؟ 

ادلعيارية والربب ومستوى الكفاءة اإلدارية لعمداء الكليات يف جامعة مت حساب ادلتوسطات احلسايية واالضلرافات لئلجاية عن ىذا السؤال 
( يوض  ذلك .3ادللك خالد من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية يشكل عام, واجلدول )
(3جدول )
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الكفنءة اإلدارية لعمداء الكلينت ستوى دل ادلتوسطنت احلسنبية واالحنرافنت ادلعينرية

رقم الفقرة يف 
ادلقينس

ادلتوسط الفقرة
احلسنيب

االحنراف
ادلعينري

مستوى الرتبة
الكفنءة

6
ػلافظ عميد الكلية على التجهيزات اليت يف 

عهدبو
كبَتة جدا4.4570.7802

كبَتة جدا4.3711.0033 يتمتع عميد الكلية يتقدير منسوييها واحًتامهم  35

3
ؽلارس عميد الكلية أداء مهامو ادلدطط ذلا 

يصورة دقيقة 
كبَتة جدا4.3430.9984

كبَتة جدا4.3430.9685يعرف عميد الكلية مهام أعمالو يدقة 2

22
يعترب عميد الكلية نفسو قدوة فاحلة دلنسوييها 

كبَتة جدا4.3141.0226اباللتزام واالنضباط ابلعمل 

32
يسعى عميد الكلية إىل كسب مهارات فنية 

كبَتة جدا4.2861.0177متميزة يف رلال عملو 

23
يتعامل عميد الكلية يلباقة ومرونة مع منسويب 

الكلية
كبَتة جدا4.2861.1008

كبَتة جدا4.2000.9019يهتم عميد الكلية ابذباىات وآراء اجلمهور 27

8
يتايع عميد الكلية بنفيذ منسوييها دلهامهم يبقا 

كبَتة جدا:4.2000.964دلا ىو سلطط لو زمنيا 

9
يتأكد عميد الكلية من بفهم منسوييها لسياسة 

كبَتة4.1711.15021العمل وبعليمابو 

33
ؽلتلك عميد الكلية مهارات اجتماعية وإنسانية 

كبَتة4.1431.14122 سبكنو من التفاىم مع منسويب الكلية

28
يطور عميد الكلية عملو دبا ينسجم مع رضا 

اجلمهور 
كبَتة4.1140.96323

كبَتة4.1141.15724 ػلافظ على سباسك ووحدة منسويب الكلية 26

31
يقدم عميد الكلية الدعم البلزم دلن ػلتاجو من 

كبَتة4.0861.06725 منسويب الكلية حلل مشاكلهم يف العمل 

4
يوظف عميد الكلية ياقة منسويب الكلية 

كبَتة4.0570.93826ابلشكل ادلناسب

2:
يطور عميد الكلية نظام عملو يشكل مستمر دبا 

كبَتة4.0290.95427 ينسجم وحاجات العمل ادلستقبلية 

7
يوزع عميد الكلية ادلهام على منسوييها وفقا 

لقدراهتم ومهاراهتم 
كبَتة4.0291.07128

36
عميد الكلية أسلوب اإلدارة الدؽلقرايية يف  يتبع

ازباذ القرارات اليت هتم العمل 
كبَتة3.9711.09829

25
غلد عميد الكلية حلوال سريعة ورلدية دلشاكل 

منسويب الكلية 
كبَتة:3.9711.0432
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21
 يشجع العميد منسويب الكلية على بقدمي أرائهم
ومقًتحاهتم لتحسُت وبطوير العمل وزايدة 

اإلنتاجية 
كبَتة3.9711.27231

كبَتة3.9430.96832يكتشف عميد الكلية أي مشكبلت بعيق عملو5

:
ػلرص عميد الكلية على بطوير أداء منسوييها 

كبَتة3.9141.19733ضلو األفضل يشكل مستمر 

29
وخربابو دلنسوييها دبا هارابو ينقل عميد الكلية م

كبَتة3.8571.21634هم يف رفع مستوى األداء يس

34
ؽلتلك العميد مهارات اجتماعية وإنسانية سبكنو 

من فهم ميول واذباىات منسويب الكلية
كبَتة3.8571.08935

24
بريط عميد الكلية عبلقات اجتماعية جيدة 

دبنسوييها 
كبَتة3.6861.23136

كبرية4.1090.886 الكليةالدرجة 
شهكل ي يف جامعة ادللك خالد من وجههة نظهر رؤسهاء األقسهام العلميهة مستوى الكفاءة اإلدارية لعمداء الكليات( أن 4يبلحظ من اجلدول )

( لكل الفقرات, حيث براوحت ادلتوسطات 1.997(, ابضلراف معياري مقداره ):5.21عام كانت كبَتة, إذ يلغ ادلتوسط احلسايب الكل  )
علهى أعليهة ربديهد األدوار للمهوظفُت,  ووكبلئهها ويعزو الباحث ىهذه النتيجهة إىل قهدرة عمهداء الكليهات (, 5.568 -4.797احلسايية يُت )

يدقههة ووضههوح قواعههد العمههل, والسههيطرة علههى اخلبلفههات والصههراعات داخههل ادلؤسسههة  األىههدافسلتصههُت هبهها, وربديههد  دلههوظفُت ادلهههام وإسههناد
( الهيت بهن  علههى " 6وجهاءت يف ادلرببهة األوىل الفقهرة )يكفهاءة عاليهة, وازبهاذ مبهدأ العدالهة يف العمهل ونبهذ احملهاابة واحملسههويية داخهل ادلؤسسهة, 

( ودبسههتوى  1.891(, واضلههراف معيههاري مقههداره )5.568لههى التجهيههزات الههيت يف عهدبههو ", دبتوسهط حسههايب مقههداره )ػلهافظ عميههد الكليههة ع
للقواعههد والقههوانُت داخههل ادلؤسسههة وزلههافظتهم علههى شلتلكههات  ووكبلئههها ويعههزو الباحههث ىههذه النتيجههة إىل أن اببههاع العمههداء  كفههاءة كبههَتة جههدا

( الههيت بههن  علههى " 35, وجههاءت يف ادلرببههة الثانيههة الفقههرة )مههن قبههل ادلههوظفُت  األخطههاءوابلتههايل بقههل  مألببههاعهادلؤسسههة ؽلثههل قههدوة للعههاملُت 
( ودبسهتوى كفهاءة 2.114(, واضلراف معيهاري مقهداره )5.482يتمتع عميد الكلية يتقدير منسوييها واحًتامهم ", دبتوسط حسايب مقداره )

وجاءت يف  عبلقات ادلودة واالحًتام يُت الرئيس وادلرؤوس بنعكس اغلاابً على مصلحة العملويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل أن  كبَتة جدا,
( اليت بن  على " بهريط عميهد الكليهة عبلقهات اجتماعيهة جيهدة دبنسهوييها ", دبتوسهط حسهايب 24ادلرببة اخلامسة والعشرين واألخَتة الفقرة )

ويعزو الباحهث ىهذه النتيجهة اىل اعليهة ادلنصهب الهذي يتقلهده  ستوى كفاءة كبَتة .( ودب2.342(, واضلراف معياري مقداره )4.797مقداره )
وبتفق ىذه النتيجة  , شلا ؼلفف من العبلقات االجتماعية لنبذ احملاابة والصداقة يف العمل واسبام الواجبات على اكمل وجو. ءوكبلالو العمداء 

فَتدينها  , ودراسهة (Afshari, Bakar, Luan, and Siraj, 2012افشهاري و ابكهار و ليهوان و سهَتاج )  مهع نتهائ  دراسهات
(Verdina, 2011)   ودراسههههة (3121عبههههدهللا )ودراسههههة , ( شههههيانغ وليههههاوChiang and Liao, 2009) ودراسههههة ,
اليت يينت أن مستوى الكفاءة االدارية عال.  (Recepoglu, 2013ريسيبجلو )ودراسة  (:311لزىراين)ا

الكلينت يف جنمعة  ووكالء ادلتعلقة ابإلجنبة عن السؤال الثني، والذي ينص على " من مستوى الصحة التنظيمية لعمداءاثنينً: النتنئج 
 ادللك خنلد من وجهة نظر رؤسنء األقسنم العلمية " ؟ 

ية لعمداء مت حساب ادلتوسطات احلسايية واالضلرافات ادلعيارية والربب ومستوى الصحة التنظيملئلجاية عن ىذا السؤال 
( يوض  ذلك .5الكليات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية يشكل عام, واجلدول )

 (4جدول )
الصحة التنظيمية لعمداء الكلينت يف جنمعة ادللك خنلد ومستوى  ادلتوسطنت احلسنبية واالحنرافنت ادلعينرية

رقم الفقرة يف 
الفقرة ادلقينس

ادلتوسط
احلسنيب

االحنراف
الرتبة ادلعينري

مستوى 
الصحة

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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كبَتة جدا4.2571.0392لدى عميد الكلية قبول واقتناع سأىداف الكلية 3
كبَتة جدا4.2571.0393يسعى عميد الكلية إىل ربقيق أىداف الكلية 2
كبَتة جدا4.2291.0034يتكيف العميد مع عملو يشكل شلتاز 22
كبَتة جدا4.2291.0315يتعاون عميد الكلية مع منسوييها دلصلحة العمل 9
كبَتة جدا4.2001.1326ينتم  عميد الكلية للكلية يشكل كبَت 7
كبَتة4.1431.0617يتحمل العميد ضغوط العمل اليت بواجهو 21
كبَتة4.0861.1978السياسة التنظيمية اليت بعمل هبا الكلية عادلة 4
كبَتة4.0570.9989بتفهم الكلية مشكبلت العمل اخلافة ابلعميد32
كبَتة:4.0570.838يشعر عميد الكلية ابلرضا عن أداء أعمال الكلية 6
كبَتة4.0001.02921يعمل منسويو  الكلية يكفاءة وفاعلية26
كبَتة3.9141.04022بقدر اجلامعة احتياجات عمل العميد اليومية 36
كبَتة3.9141.14723هم الكلية يف بربيب أىداف وغاايت العملبس35
كبَتة3.9141.12124يرغب منسويو الكلية يف البقاء ابلعمل يف الكلية27

33
هم الكلية يف حل مشاكل العمل سأقل جهد بس

ووقت وكلفة 
3.8861.078

كبَتة25

كبَتة3.8861.27826اإليداع  دلنسوييهابشجع الكلية العمل :2

بريط عميد الكلية عبلقات اجتماعية جيدة 8
دبنسويب الكلية

كبَتة3.8861.07827

بستند الكلية يف بطبيق سياستها إىل معلومات 5
دقيقة وفادقة وموثوقة 

كبَتة3.8861.27828

كبَتة3.8571.19229يتسم العمل يف الكلية يروح الفريق الواحد25

29
لدى الكلية مرونة يف بوفَت ادلعلومات البلزمة 

 لعمل 
3.8571.061

كبَتة:2

بوفر الكلية األدوات والتجهيزات البلزمة لعمل 23
العميد

كبَتة3.8570.91231

كبَتة3.8291.07132يشرك عميد الكلية منسوييها  يف ازباذ القرارات 24
كبَتة3.8001.18333بوفر الكلية ييئة إيداعية ومشجعة للعمل 31
كبَتة3.7711.21534هم الكلية يف بوفَت استقبللية للعاملُت فيها بس34
كبَتة3.7431.09435وجود ادلعلومات البلزمة للعمل ييسر وسهولة28
كبَتة3.5431.22136بريط العميد عبلقات فداقة وييدة دبنسوييها:

كبرية3.9620.934الدرجة الكلية

( أن مستوى الصحة التنظيمية لعمداء الكليات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظر رؤساء األقسام 5يبلحظ من اجلدول )
الفقرات, حيث ( لكل 45:.1(, ابضلراف معياري مقداره )73:.4العلمية يشكل عام كانت كبَتة, إذ يلغ ادلتوسط احلسايب الكل  )

سأعلية خلق ييئة  ووكبلئها ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل إدراك عمداء الكليات  (,5.368 -4.654براوحت ادلتوسطات احلسايية يُت )
يت ( ال3وجاءت يف ادلرببة األوىل الفقرة ) ادلؤسسة التعليمية وفق التوجهات احلديثة,  إمكاانتعمل, وقدرهتم على بنظيم العمل وبطوير 

( :2.14(, واضلراف معياري مقداره )5.368بن  على " لدى عميد الكلية قبول واقتناع سأىداف الكلية ", دبتوسط حسايب مقداره )
واضحة وزلددة  وأىدافالباحث ىذه النتيجة إىل مواكبة الكلية للتحدايت العادلية ووجود رؤية وفلسفة  فسروي ودبستوى فحة كبَتة جدا,
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( اليت بن  على " يسعى عميد الكلية إىل ربقيق أىداف الكلية ", 2وجاءت يف ادلرببة الثانية الفقرة ) وشاملة دلواكبة التطورات العادلية
ويعزو الباحث  إىل كفاءة العمداء ( ودبستوى فحة كبَتة جدا, :2.14(, واضلراف معياري مقداره )5.368دبتوسط حسايب مقداره )

 والتطوير ومواكبة التغَتات العادلية, ووجود الشد  ادلناسب يف ادلكان ادلناسب, اإلفبلح وأعليةادلؤسسة  إبمكاانت وإؽلاهنمء وكبلالو 
( اليت بن  على " بريط العميد عبلقات فداقة وييدة دبنسوييها ", دبتوسط :وجاءت يف ادلرببة اخلامسة والعشرين واألخَتة الفقرة )

ويعزو الباحث ىذه النتيجة اعلية التفاعل  ( ودبستوى فحة كبَتة .2.332(, واضلراف معياري مقداره )4.654) حسايب مقداره
ويذلك  إفرادىااالجتماع  وبنمية العبلقات يُت العاملُت من أجل التكافل ونبذ التفرقة واحلقد داخل ادلؤسسة وربقيق الوائم والتفاىم يُت 

 درجات.بتكيف مع ييئتها لتحقق افضل ادل
(, ودراسة م3121(, ودراسة الطيط )Recepoglu, 2013أجرى ريسيبجلو )وبتفق نتائ  ىذه الدراسة مع دراسة 

(, ودراسة أيو Hong, Law, and Toner, 2014ىونغ و لو و بونَت )زبتلف نتائ  ىذه الدراسة مع دراسة و (. م3121اليام )
 .متوسط(. حيث جاءت الصحة التنظيمية دبستوى م3116شتال)

نً : النتنئج ادلتعلقة ابإلجنبة عن السؤال الثنلث، والذي ينص علةى " ىةل توجةد عالقةة دات داللةة إحصةنئية بةني الكفةنءة اإلداريةة اثلث
 والصحة التنظيمية يف جنمعة ادللك خنلد من وجهة نظر رؤسنء األقسنم العلمية " ؟ ووكالئهن الكلينت  لعمداء

بَتسون, للئلجاية عن ىذا السؤال مت حساب معامل االربباط يُت الكفاءة اإلدارية والصحة التنظيمية, ابستددام معامل اربباط 
( يوض  ذلك .6واجلدول )

  (5جدول )
بريسون بني الكفنءة اإلدارية والصحة التنظيمية لمعنمل االرتبنط 

الكفنءة اإلدارية

الصحة التنظيمية
مستوى الداللة معنمل االرتبنط حجم العينة
3561.:77 **1.111

( 0.01**دال إحصنئينً عند مستوى ) 
 (2.25*دال إحصنئين عند مستوى ) 

(, 1.12( ومستوى الداللة )( ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يردية موجبة ذات عبلقة ( وجود6يظهر من اجلدول )
(, ) =1.12( و) =1.16( عند 1.111ستوى داللة )ودب( 77:.1) إذ يلغ معامل االربباطيُت الكفاءة اإلدارية والصحة التنظيمية, 

ويعزو الباحث  على الصحة التنظيمية, أي كلما زادت الكفاءة اإلدارية بزداد الصحة التنظيمية .للكفاءة اإلدارية  يردايً  اً أي أن ىناك اثر 
إلمكاانت ادلؤسسة ادلادية والبشرية,  األمثل ثمار, وذلك من خبلل االستاإلنتاجلزايدة  األخطاءالقدرة على بقليل ة إىل أن ىذه النتيج

على معاجلة القضااي داخل  ادلسئولُتيسهم يف دعم ربسُت أىداف ادلؤسسة, وابلتايل زايدة قدرة , وإضفاء الطايع الرمس  وزبفيض التكاليف
اكل ادلنظمة يدال من بركها بتفاقم. وزايدة أداء ادلوظفُت من خبلل زايدة الدافعية والروح ادلعنوية, والتقليل من الغياب, والتقليل من مش

 ادلوظفُت, وزايدة الروح التنافسية يُت ادلوظفُت.
و ييجاندي و ابفَتي و انزاري  مهدينزىد راجب و (.  ييور م3121عبدهللا )وبتفق نتائ  ىذه الدراسة مع دراسة 

(Pourrajab, Mahdinezhad, Bijandi, Basri, and Nazari, 2011(ودراسة الزىراين .)ودراسة م:311 .)
(. م3114السلم   )

 الدراسة:توصينت 
بوف  ىذه الدراسة يضرورة بعزيز مبادئ الكفاءة االدارية يشكل دائم ومستمر , وييان دورىا الكبَت يف ربقيق الصحة التنظيمية  .2

 للمنظمة , مع العلم أنو كلما زادت الكفاءة االدارية كلما زادت الصحة التنظيمية للمنظمة. 
ربقيق الكفاءة اإلدارية اليت بفض  لتحقيق الصحة التنظيمية يف ادلنظمة . إىل اب ادلؤدية عقد دورات بدريبية لبيان األسب .3
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ربقيق الصحة التنظيمية يف ادلؤسسة غلعل العاملُت فيها قادرين على بقدمي أعلى إصلاز ذلم؛ لذلك ال يد من السع  الدائم ببيُت أعلية  .4
بقود إىل ذلك .  ةخللق أجواء مبنية على أسس واضحة ومربب بوالدؤو 

 الدراسنت ادلقرتحة:
الكفاءة اإلدارية ونشر لثقافة الصحة التنظيمية يف سلتلف ادلنظمات القيام يدراسات مستقبلية وافية حول سبل ربسُت مستوى  .2

.الًتيوية
درجة بطبيق االدارة االلكًتونية وعبلقتها يزايدة الكفاءة اإلدارية لدى رؤساء األقسام يف اجلامعات . .3
      وعبلقتها يتحسُت األداء للمديرين .الكفاءة االدارية مبادئ درجة بطبيق  .4
 ادلشكبلت اليت بواجو بطبيق مبادئ الكفاءة اإلدارية , واحللول ادلقًتحة ذلا . .5
ادلراجع:

 أوال : ادلراجع ابللغة العربية: 
, رسالة ماجستَت ضغوط العملمدى توافر أبعند الصحة التنظيمية وأثرىن يف احلد من مصندر (. م3116أيو شتال, معتصم. ) (2

 غَت منشورة, جامعة مؤبة, الكرك.
, رسالة ماجستَت غَت منشورة, (. دور ادلسري يف تسيري الكفنءات البشرية ابدلؤسسنت الصغرية وادلتوسطةم3123يوزيد, نذيرة. )  (3

جامعة قافدي مرابح, ورقلة, اجلزائر.
 مكتب الًتيية العريب لدول اخللي . :. الرايضاجلودة الشنملة: تطبيقنت تربويةإدارة (. م3115اخلطيب, محد, واخلطيب, رداح .) (4
قينس الكفنءة النسبية لقطنع صننعة السكر يف البنكستنن ابستخدام أسلوب حتليل مغلف (. م3119الدليم , فري . )  (5

 , أيروحة دكتوراه غَت منشورة, جامعة سانت كلمنتس العادلية, العراق.البينانت
, رسالة ماجستَت غَت ببعض السمنت الشخصية وعالقتووعي رابت األسر مبقومنت الكفنءة اإلدارية (. م3121, وفاء. )الزىراين (6

منشورة, جامعة ام القرى, السعودية. 
رسالة ماجستَت غَت  مدى كفنءة القيندات ادليدانية يف رفع مستوى أداء االفراد حبرس احلدود،(. م3114السلم , فهد. ) (7

 جامعة انيف العريية للعلوم األمنية, السعودية.منشورة, 
, رسالة ماجستَت, اجلامعة دارة الصراع التنظيمي ابدلنظمنت اخلنصةالمننط القيندية وعالقتهن إب( .ام3122فحف , ػل .) (8

 االفًتاضية, ادلملكة العريية ادلتحدة.
اجمللة االردنية يف ادارة يف شركات االبصاالت االردنية,  ةالتنظيمي(. بوافر الصحة م3121الصرايرة, اكثم, و الطيط, أمحد.) (9

 .229-8:(, ص 2)7, االعمنل
حتليلية آلراء رؤسنء  دراسةالعوامل ادلؤثرة يف الكفنءة التنظيمية لإلدارة احمللية يف العراق: (. م3121عبدهللا, رشدي عزيز)(:

 االردنية. اجلامعةرسالة ماجستَت غَت منشورة,  العراق،-وأعضنء رلنلس الوحدات اإلدارية يف اقليم كوردستنن
. الرايض . دار الزىراء . ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةىه (.  2543العساف, فاحل ين محد ) (21
(. مستوى الصحة التنظيمية ابدلدارس الثانوية من وجهة نظر معلم  التعليم الثانوي م3124عطااي, عبدالنافر, و رمضان, عصام.) (22

 .2219 -:217(, 6) 38, ) العلوم االنسننية( لألحبنثجنمعة النجنح ر, رللة دبص
ادلؤسسنت غري احلكومية العالقة بني توظيف العنملني ومالئمو االفراد دلنظمنهتم : دراسة تطبيقيو على (. م3122الغول, نبيل.) (23

 , رسالة ماجستَت, جامعة االزىر: غزة.قطنع غزه العنملة يف
رللة جنمعة ام القرى للعلوم الرتبوية (. قياس الكفاءة النسبية للجامعات احلكومية ابدلملكة العريية السعودية, م:311د.)فهم ,  (24

.419-355(, ص2)2, والنفسية
 , عمان: دار ادلسَتة4, طمدخل اىل البحث يف العلوم الرتبوية واالجتمنعية(. م3122الكيبلين, عبدهللا, و الشريفُت, نضال.)  (25

 للنشر والتوزيع.
رللة أحبنث اقتصندية (. بسيَت الكفاءات: اإليار ادلفاىيم  واجملاالت الكربى, م3121منصوري, كمال و فوحل, أمساء. )  (26

.:7 -59(, 8, ) وإدارية
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اجلنمعنت والكلينت  (مؤسسنت التعليم العنيل يف ادلملكة العربية السعودية : )ىه2544(وزارة التعليم العايل. إدارة ادلعلومات  (27
84-:7, الرايض. ص ص )احلكومية واألىلية 

أثر الصحة التنظيمية يف تعزيز السلوك اإلبداعي لدى العنملني يف الغرف التجنرية الصننعية يف  (.م3121اليام , منصور. ) (28
, جامعة مؤبة, الكرك, األردن. ادلملكة العربية السعودية
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